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Heeft u problemen met uw administratie?
Bent u het overzicht kwijt over uw betalingen of ontvangt u
aanmaningen?
WonenPlus Bergen kan u administratieve ondersteuning bieden
als u om een bepaalde reden tijdelijk of permanent niet in staat
bent zelfstandig de administratie bij te houden en hiervoor geen
beroep kunt doen op een sociaal netwerk.
De dienstverlening is laagdrempelig, heeft een informeel karakter
en geschiedt in uw huiselijke omgeving.
WonenPlus Bergen heeft voor dit doel geschoolde vrijwilligers die
u kunnen helpen uw administratie weer overzichtelijk en op orde
te krijgen, zodat u op een bepaald moment weer zelfstandig
verder kan.
Dit betekent dat de vrijwilliger uitsluitend werkzaamheden
verricht, die de mogelijkheden van u tijdelijk of blijvend te boven
gaan. Het contact tussen vrijwilliger en klant wordt dan ook
beëindigd zodra u het zelf weer kunt doen.
Wat zijn de kosten?
De werkzaamheden van de vrijwilliger zijn kosteloos. Eventuele
kosten voor bijvoorbeeld een opbergmap, enveloppen en
postzegels zijn wel voor uw eigen rekening.
Om gebruik te kunnen maken van onze administratieve
ondersteuning, dient u lid te zijn van Wonen Plus.
De kosten van het abonnement bedraagt € 30,-- per jaar.
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Ook voor andere mensen in uw omgeving
Soms is het moeilijk om zelf hulp te vragen, maar soms kan een
beetje hulp wel veel zorgen wegnemen of problemen oplossen.
Dit geldt misschien ook voor mensen in uw omgeving.
WonenPlus Bergen heeft vrijwilligers om mensen tijdelijk of
gedurende een langere periode te helpen met de administratie.
Bij wie kunt u terecht met vragen over administratieve
ondersteuning:
U kunt zich aanmelden door de balies van de wijksteunpunten te
bellen.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 12.00
uur.
Waarmee kunt u geholpen worden:
-

bankafschriften ordenen
bijhouden van rekeningen
zorgtoeslag aanvragen
huurtoeslag aanvragen
kwijtschelding belastingen aanvragen
aanvragen van gemeentelijke vergoedingen
invullen belastingformulier
etc. etc.

Let op: het invullen van belastingformulieren is alleen bedoeld
voor mensen met een zorg en of huurtoeslag.
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Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met één van de wijksteunpunten van
Stichting Welzijn Bergen.

Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar op:
Wijksteunpunt Bergen: T 072 - 582 14 50
Binnenhof 9-11, 1861 JW Bergen
Wijksteunpunt Egmond: T 072 - 506 52 04
Hanswijk 1B, 1934 CP Egmond a/d Hoef
Wijksteunpunt Schoorl: T 072 - 509 52 67
De Sanderij 7, 1871 ER Schoorl
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